„Wszystko, co w Japonii najlepsze”

OFERTA WYJAZDU DO JAPONII
DLA KURSNTÓW SZKOŁY
JĘZYKÓW OBCYCH HIROMI

Tokio – Nikko – Osaka – Kioto – Nara
Sierpień 2019
Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie, rozpoczęcie wycieczki. Wylot do Japonii.
Dzień 2
Przylot do Tokio, przejazd do hotelu. Po krótkim odpoczynku przejazd do dzielnicy
Shinjuku słynącej z najbardziej ruchliwej stacji metra na świecie i obfitującej w
budynki będące bardzo ciekawymi przykładami najnowszej, japońskiej architektury
(m.in. słynny „kokon”). Wjazd na piętro widokowe tokijskiego Ratusza, oglądanie
panoramy miasta. Powrót na nocleg do hotelu (w przypadku późnowieczornego
dolotu do Tokio program zwiedzania zostanie zrealizowany w dniu następnym).
Dzień 3
Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę do Nikko. Zwiedzanie mauzoleum
Ieyasu, założyciela potężnego rodu shogunów Tokugawa, człowieka, który zjednoczył
kraj. Spacer aleją kryptomerii, podziwianie misternie zdobionych świątyń i bram oraz
wizerunków mitycznych zwierząt i bóstw, a także opowieść o samurajach. Powrót do
Tokio na nocleg.
Dzień 4
Rano wizyta w świątyni Sensoji, najstarszej świątyni miasta – tam opowieść o
japoński buddyzmie i poznawanie japońskich wróżb. Następnie wędrówka po

dzielnicy Asakusa, która zachowała charakter dawnego Tokio. W dzielnicy Harajuku
poznawanie japońskiej mody i niezwykle kolorowych subkultur młodzieżowych.
Przejazd do dzielnicy Shibuya, obserwowanie ruchu na największym na świecie
przejściu dla pieszych i zdjęcie przy psie Hachiko, symbolu wierności. Powrót do
hostelu na nocleg.
Dzień 5
Przejazd shinkansenem, japońskim superekspresem, do Osaki. Zwiedzanie miasta:
wizyta w zamku Osaka (jeden z najrozleglejszych kompleksów zamkowych a Japonii)
a także w Oceanarium, które może się poszczyć m.in. rekinami wielorybimi i jest
jednym z największych tego obiektów w całym kraju. Powrót na nocleg do hostelu.
Dzień 6
Przejazd i zwiedzanie Kioto, miasta setek świątyń i ogrodów, pozostającego do dziś
duchową stolicą kraju. Wizyta w pałacu shoguna Nijojo. Dzień dodatkowo uatrakcyjni
pokaz kimon w centrum tkackim Nishijin, gdzie będzie też okazja, by nabyć
tradycyjne pamiątki. Po południu zwiedzanie bardzo charakterystycznej świątyni
Fushimi Inari Taisha. Wieczorem wizyta w dzielnicy gejsz Gion. Nocleg Osace.
Dzień 7
Wycieczka do Nary, pierwszej stolicy Japonii. Spacer po parku pozwalający
zaprzyjaźnić się z oswojonymi jeleniami oraz poznać świątynię Kofukuji, słynącą z
jednej z najwyższych japońskich pagód. W świątyni Todaiji największej drewnianej
budowli świata, podziwianie Wielkiego Buddy, największego historycznego odlewu
buddy na świecie. Powrót do Osaki. Wieczorem wizyta w młodzieżowej dzielnicy
Namba. Nocleg.
Dzień 8
Rano dojazd do lotniska, wylot do Europy i przylot na lotnisko Okęcie w Warszawie.
Zakończenie wycieczki.
Termin: sierpień 2019
Cena: 2.900 PLN + 190.000 JPY za 1 osobę w grupie co najmniej 7 kursantów
Cena obejmuje:



przelot Warszawa-Tokio, Osaka-Warszwa do kwoty 2.900 zł za osobę,
przejazdy: japońskim superekspresem shinkansen, pociągami ekspresowymi,
autobusami, metrem,







zakwaterowanie w hostelach, pokoje kilkuosobowe,
śniadania (lunche i kolacje w restauracjach na mieście, ok. 50 zł za posiłek),
opiekę pilota‒przewodnika japonisty,
bilety wstępu,
ubezpieczenie: KLA, NNW, KR oraz bagażu.

